
 

 

Morgenmøde hos Vraa Dampvaskeri d. 20. november 20/11-
2012 
Emne: ISO Certificering med fokus på ISO 14064 (Co2-neutral) 

Deltagere: 
Henrik Dam, Konsulent hos Hjørring Erhvervscenter 
Jes Bastholm, Konsulent hos Hjørring Erhvervscenter 
Laila Jensen, Økonomichef hos Aalborg Lufthavn 
Jayne Jartved, Rolltech 
Brian Dalby, Miljøchef Aalborg Havn 
Jane Rodell, Miljøkoordinator hos AAU 
Sten Christiansen, Environment Pillar leder hos TetraPak Inventing 
Birgitte Jacobsen, Laboratory Manager Fynbo Foods 
Peter Risegaard, Miljøchef Hjørring Kommune 
Kurt Nedergaard, Produktionschef Gabriel 
Camilla Simonsen, NBE- Lokal projektleder i Hjørring Kommune 
 

Oplægsholdere: 
Henrik Nielsen, Teknisk chef hos Skallerup Klit Feriecenter 
Ole Weber Kazar, Konsulent hos Glaesel HSEQ  
 

Værter: 
Direktør Jørgen Rasmussen 
Marketingkoordinator Pernille Borup 

 

1. Velkomst ved Vraa Dampvaskeri A/S 
Pernille og Jørgen gav en kort intro til Vraa Dampvaskeri. En familieejet virksomhed, der startede 

op på adressen i Vraa i 1956 af Jørgens far– men 2 generationer længere tilbage startede familien 

oprindeligt vaskeri længere nede i Jylland – trekantsområdet. 

Vraa Damp har siden 70´ erne haft fokus på forbrug og energi og har arbejdet med nøgletal siden 

starten af 80´ erne. Virksomheden blev EMAS certificeret i 1998, men oplever ikke, at der stilles 

krav til miljø – derimod overskygger fødevarehygiejne, og certificering i forbindelse hermed, alt. Er 

desuden 9001 og 14001 certificeret. Virksomheden gør en lang række tiltag for at være på forkant 

rent miljømæssigt – og har stort set altid gjort det. Har bl.a. Fokus på genanvendelse af vand, 

energiforbrug, mulighed for anvendelse af vedvarende energi mv. 

Virksomheden har meldt sig ind i NBE for at få inspiration til fortsat udvikling og forbedring på 

miljøområdet. 



 

 

 

2. En introduktion til ISO 14064 
V. Jørgen Weber, Glaesel HSQE Management 

Virksomheden er auditorer indenfor bl.a. 14001, 9001, 18001 og 14064. 

 

ISO14064 består af 3 standarder: 

• 1. På organisationsniveau (kvantificering og indberetning) 

• 2. På projektniveau (konkrete projekter for nedbringelse af CO2) 

• 3. Validering og verificering af erklæringer vedr. drivhusgasser 

 
 
Standarden kræver ikke, at virksomheden sætter sig mål, som de andre standarder gør. Er 

virksomheden certiceret efter ISO 14064, så er den CO2-neutral. 

 

 

 

3. Skallerup Klit – et CO2-neutralt feriecenter 
V. Teknisk Chef Henrik Nielsen 

Skallerup Klit satte sig mål i 2007 om, at de ville være CO2-neutrale senest med udgangen af 

2009. Baggrunden var klimatopmødet i KBH. 

 

Feriecenteret fik kendskab til ISO 14064 via Bureau Veritas, der certificerer dem indenfor øvrige 

standarder. 
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Fokusområder er inddelt i 3 ”scopes”: 

1. Direkte emission  tilvalgt 

2. Indirekte emission (el) tilvalgt 

3. Indirekte emission (ekstern) fravalg 

Feriecenteret har fravalgt at måle på den eksterne emission, hvilket bl.a. ville indebærer fokus på 

gæsters transport til og fra feriecenteret. 

 

Skallerup Klit har arbejdet med opsætning af en vindmølle, men har indtil videre ikke fået lov. De 

har derfor indkøbt CO2-neutral el og arbejder for partnerskab for vindmøller i nærområdet. 

 

Der er ikke krav om forbedring via 14064, men der skal leveres en årsopgørelse – 14064 er et 

øjebliksbillede. 

 

Henrik har ikke indtryk af, at denne standard får ”publikum” til at vælge netop Skallerup Klit frem for 

andre feriecentre, men der var bred enighed rundt om bordet om, at det ikke får gæster til at vælge 

feriecenteret fra – og at det muligvis bliver en salgsparameter, når snakken blandt gæster og deres 

omgangskreds går. 

 

Henrik fremsender slides og vedhæfter desuden proceduren for deres CO2-beregninger. Af 

proceduren fremgår kilder til beregning af CO2. 

 

 

 

4. Netværk – en snak rundt om bordet om ISO 14064 
Man skal vælge de systemer, der kan bidrage positivt til organisationen – og ikke have systemer 

for systemets skyld. Miljøbevidsthed er en vigtig parameter, men ikke på bekostning af 

forretningen. Moral og etik er vigtigt – og tendensen er forhåbentlig, at det bliver en salgsparameter 

fremadrettet at kan fremvise, at man er en ”grøn” virksomhed. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Rundvisning på Vraa Dampvaskeri 
Morgenmødet sluttede af med en spændende rundvisning på Vraa Dampvaskeri. Som flere 

deltagere bemærkede – og som Jørgen Rasmussen bekræftede – så kræver drift af en 

virksomhed som Vraa Dampvaskeri nærmest større kendskab til logistik end til at vaske tøj  

 

På Vraa Dampvaskeri er hvert enkelt stykke tøj mærket med en personlig chip, der sikrer, at tøjet 

ender i den enkelte medarbejders skab hos hver enkelt kunde. Vraa Dampvaskeri har i dag 

automatisk sortering af tøjet efter vask, men arbejder pt. for at indføre automatisering af 

sorteringsanlægget til det snavsede tøj, så tøjet automatisk ender i den rigtige skakt – og dermed 

også udsættes for korrekt vaskeprogram – uden manuel sortering. 

 

Derudover arbejder Vraa Dampvaskeri for at indføre yderligere genbrug af vand, hvilket vil betyde, 

at op imod 70-80 % af vandet kan genanvendes. 
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